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Summary 
This thesis is about the sale of used cars in existing condition ‘i befintligt 
skick’ according to 17 § KKL. Because the vast majority of cars sold today 
are sold under this general disclaimer (general resignation of liability), I 
have chosen to investigate under what circumstances a buyer can claim 
flaws against an enterprise and under what extent a seller can be held 
responsible during such trades. Also, an investigation of the later added six 
months rule in 20 a § KKL during such trades have been done. 
 
What flaws, in a used car, a buyer can refer to against an enterprise, and 
whether an enterprise can be held responsible for the flaws arisen, depends 
on the circumstances in the separate case. Under such a judgement 
consideration should be taken to the information the seller has given or 
omitted to the customer. The sellers’ good belief can be given certain 
credentials, but if the car is in worse shape than the buyer with reason could 
assume, the seller is held responsible despite any good belief. Consideration 
should also be taken to the cars price, milage, age and the extent of 
discussion of the cars current state between the parts. The rule of 
presumption (presumtionsregeln) in 20 a § about flaws that are arisen within 
six months of the transaction are regarded to have been present from the 
start, has eased the burden of proof for the consumer, but doesn’t 
automatically result in the seller being held responsible. 
 
In consideration of what has emerged from this thesis, it is established that 
17 § KKL result in that a consumer can claim several flaws against an 
enterprise when buying a used car, especially flaws arisen within six months 
of the transaction. 
It is also confirmed that the general disclaimer in 17 ½ doesn’t result in any 
actual disavow of responsibility on the sellers part, but a clear and specific 
disclaim has to be established to avoid responsibility. 
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Sammanfattning 
Det här arbetet handlar om försäljning av begagnade bilar i befintligt skick 
enligt 17 § KKL. Eftersom flertalet av de begagnade bilarna säljs idag under 
den generella friskrivningen i befintligt skick, har jag i uppsatsen undersökt 
under vilka förutsättningar en konsument kan påkalla fel gentemot en 
näringsidkare, men även i vilken utsträckning en säljare kan bli ansvarig vid 
sådana affärer. En undersökning av den senare tillkomna sexmånadersregeln 
i 20 a § KKL har också gjorts vid sådana köp. 
 
Vilka fel, i en begagnad bil, en konsument kan åberopa mot näringsidkare 
och huruvida en näringsidkare kan bli ansvarig för de uppkomna felen, beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet. Vid en sådan bedömning skall 
dock hänsyn tas till de uppgifter säljaren har lämnat eller underlåtit att 
lämna till konsumenten. Säljarens goda tro kan tillmätas viss betydelse, men 
om bilen är i sämre skick än vad köparen med fog har kunnat förutsätta, blir 
säljaren ansvarig oavsett god tro. Av betydelse är också bilens pris, 
körsträcka, ålder och hur ingående bilens skick har diskuterats mellan 
parterna. Presumtionsregeln i 20 a § om att uppkomna fel inom sex månader 
anses ha funnits redan vid avlämnandet, har underlättat bevisningen för 
konsumenten, men medför inte att säljaren utan undantag blir ansvarig. 
 
Med hänsyn till vad som framkommit i detta arbete står det klart att 17 § 
KKL medför att en konsument kan åberopa åtskilliga fel mot en 
näringsidkare vid köp av en begagnad bil, speciellt fel som visar sig inom 
sex månader efter leveransen. Det står också klart att den generella 
friskrivningen i 17 § inte medför någon egentlig friskrivning från ansvar för 
säljaren, utan en tydlig friskrivning skall ske för att undgå ansvar. 
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Förkortningar 
AvtL Lag (1915) om avtal och andra 
 rättshandlingar på förmögen- 
 hetens område 
ARN Allmänna Reklamations-  
 nämnden 
HD  Högsta Domstolen 
JT Juridisk Tidskrift  
KKL  Konsumentköplagen 
KöpL Köplagen 
NJA Nytt Juridiskt Arkiv  
SvJt Svensk Juristtidning  
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1 Inledning  

1.1 Ämnet 
Biltätheten i Sverige är mycket hög. En naturlig följd är att handeln med 
personbilar omsätter avsevärda belopp per år. 
Bilkostnaden är en stor post i de flestas hushållsbudget. Kostnaden för köp, 
underhåll, drift och en mängd andra kostnader uppgår i allmänhet till 
betydande belopp också när det rör sig om en liten bil och måttliga 
körsträckor. Även för hushåll med relativt höga inkomster innebär köpet av 
en personbil ofta en påtaglig ekonomisk påfrestning. I allmänhet är köpet av 
en bil den största investeringen som en privatperson gör vid sidan av köp av 
bostad. Förvärvet av en bil innebär inte heller en investering av 
engångskaraktär. Räknat på en längre tidsperiod kan också själva 
bilinnehavet medföra en ekonomisk påfrestning jämförbar med utgifter för 
villa eller ett fritidshus. Kostnaderna för drift, underhåll och reparationer av 
bilar är ofta höga i förhållande till inköpspriset. Dessa faktorer innebär att 
ett förhastat och olämpligt bilköp kan medföra allvarliga ekonomiska 
konsekvenser för köparen. 
 
Det ställs stora krav på den konsument som överväger att köpa en bil och 
som vill fatta ett rationellt köpbeslut. En bil är en tekniskt komplicerad 
produkt, som förekommer i en mängd varianter. Utbudet av personbilar – 
såväl nya som begagnade – är mycket stort och marknaden förändras 
kontinuerligt. Priserna varierar också hos olika säljare och över tid. Det är 
alltså en mängd faktorer som bör beaktas innan bilköpet sker. En väsentlig 
men mycket svårbedömd faktor är de framtida kostnaderna för drift och 
underhåll. Kostnaderna kan variera kraftigt inte bara mellan olika 
bilmodeller utan också mellan olika exemplar av samma bilmodell. Särskilt 
svårt är det att uppskatta kostnaderna när det gäller en begagnad bil. Andra 
viktiga faktorer som bör vägas in i köpbeslutet är frågor om 
värdeminskning, köregenskaper, bekvämlighet för förare och passagerare 
och lastförmåga. Många av dessa faktorer är svåra eller omöjliga att 
beskriva i ord eller siffror på ett adekvat sätt och jämförelse mellan olika 
bilar är svår. Bedömningen av dessa faktorer blir av nödvändighet subjektiv 
och deras inbördes betydelse är således beroende av den enskilde 
konsumentens individuella krav. Bedömningarna kan skilja sig avsevärt från 
fall till fall. 
 
Konsumenternas svårigheter att fatta rationella köpbeslut är särskilt 
påtagliga när det gäller begagnade bilar. En del av de begagnade bilar som 
erbjuds till försäljning är i dåligt skick. Det händer att bilhandlare köper in 
fordon, som lämpligen borde skrotas, och säljer dem vidare till konsumenter 
efter knappa reparationer eller åtgärder som endast påverkar bilens utseende. 
Ofta fäster konsumenterna alltför stor vikt vid en bils yttre skick samt vid 
opreciserade uttalanden från säljaren om bilens kvalitet, om säljarens 
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garantiansvar och bytesrätt. Många fel är svåra att upptäcka vid en ytlig 
besiktning och provkörning.1

 
Erfarenheterna från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) visar att 
klagomålen är särskilt vanliga i samband med köp av begagnade 
personbilar. Under år 2007 inkom 9097 ärenden till nämnden. Av dessa var 
1595 eller ca 20 % sådana ärenden, som motoravdelningen handlägger. Dit 
hör huvudsakligen reklamationer rörande bilar och motorcyklar.2

 
Efterlevnadsfrekvensen, dvs. näringsidkarnas benägenhet att följa 
reklamationsnämndens rekommendationer, har de senaste åren blivit bättre 
på motoravdelningens avgörande, men följs fortfarande inte till 100 
procent.3

 
I den här uppsatsen kommer jag att försöka utreda vad det innebär för en 
konsument att köpa en begagnad bil i befintligt skick enligt 17 § KKL. 
 

1.2 Rättsfrågor och Syfte 
Eftersom handeln med bilar har ökat på den svenska marknaden blir även 
problemen med dem emellanåt större. Ett högt pris eller ett direkt felaktigt 
bilval kan medföra stora ekonomiska verkningar. Bilen är en tekniskt 
komplicerad vara och en vanlig konsument kan ha svårt att bilda sig en 
uppfattning om bilen och dess olika funktioner och egenskaper.4

 
Inom vissa delar råder det avtalsfrihet mellan näringsidkare och konsument 
även vid handeln med bilar, men i stort sett är hela KKL tvingande. 
Avtalsklausulen ”i befintligt skick” 17 § 1 st KKL är ofta förekommande 
vid försäljning av en begagnad bil från näringsidkare till konsument.5  
Nedan skall jag behandla vad det innebär för respektive part när en bil sålts i 
befintligt skick. 
 
Frågorna som behandlas i detta arbete lyder som följer: 
 
1. Under vilka förutsättningar kan en konsument påtala fel gentemot en 
näringsidkare vid köp av en begagnad bil i befintligt skick enligt 17 § KKL? 
 
2. Hur långt sträcker sig säljarens ansvar vid försäljning av en begagnad bil i 
befintligt skick enligt 17 § KKL till konsument. 
 
3. Hur ska den s.k. ”sexmånadersregeln” i 20 a § i KKL tolkas vid sådana 
köp. 

                                                 
1 SOU 1977:32 s.43ff. 
2 http://www.arn.se/statistik_remissvar/Statistik/ 
3 Ibid. 
4 SOU 1971:86 s. 106. 
5  Olsen, s. 76.  

 5



Syftet är att jag på ett grundligt sätt skall utreda vilka påföljder som en 
konsument kan göra gällande gentemot en näringsidkare vid köp av en 
begagnad bil i befintligt skick och hur långt säljarens ansvar sträcker sig vid 
försäljning av begagnade bilar med samma klausul. Främst skall, som redan 
nämnts, klausulen ”befintligt skick” behandlas både ur säljarens och ur 
köparens synvinkel, men jag skall även undersöka hur den s.k. 
sexmånadersregeln tolkas i konsumentköp. Avslutningsvis skall jag 
diskutera de lege ferenda. 
 

1.3 Avgränsningar och metod 
Villkoret i ”befintligt skick” används ofta vid försäljning av begagnade 
varor. Även om villkoret inte används kan en konsument vid köp av en 
begagnad vara inte med fog förvänta sig att den skall vara lika hållbar som 
en ny vara. Detta förhållande torde vara ett incitament för konsumenten att 
undersöka varan väl före köpet.6 Av marknadsrättsliga regler följer vidare 
att en ny vara inte får säljas i befintligt skick. Ett sådant villkor skulle kunna 
anses vara oskäligt enligt reglerna i AVLK, men det skulle även kunna 
jämkas eller ogiltigförklaras med hjälp av 36 § AvtL. 
 
Det kan vara på sin plats att nämna att klausulen ”i befintligt skick” kan bli 
aktuell i många sammanhang, framförallt vid handel med begagnade varor 
av alla dess slag. 

 
I detta arbete skall jag endast behandla försäljning av begagnade bilar där 
säljaren är en näringsidkare och köparen en konsument. Jag kommer inte att 
gå in på handeln näringsidkare emellan eller mellan konsumenter. Jag 
kommer inte heller att utreda huruvida det föreligger ett rättsligt ”fel” enligt 
konsumentköplagen, utan vid min utredning av säljarens ansvar kommer jag 
att utgå från att det föreligger fel på den begagnade varan. 
 
För att besvara mina frågor i detta arbete har jag använt mig av 
rättsdogmatisk metod. Lagtext, förarbeten, praxis och doktrin är de lämpliga 
källorna att söka svaren i och möjliggör för diskussioner kring 
problematiken. Eftersom jag befinner mig på konsumenträttens område 
förefaller det naturligt att jag även undersöker myndighetspraxis, framförallt 
praxis från Allmänna Reklamationsnämnden. ARN är den myndighet 
konsumenter vanligen vänder sig till vid köprättsliga problem, främst för att 
handläggningen är kostnadsfri och går snabbare än i allmän domstol. 
 
Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet. Nämnden fungerar 
ungefär som en domstol och dess huvuduppgift är att på ett opartiskt sätt 
pröva tvister mellan konsumenter och företagare/näringsidkare. Det är 
konsumenten som gör anmälan. 

                                                 
6 SOU 1972:28 s. 121.  
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Nämnden lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas; exempelvis 
att näringsidkaren ska ge konsumenten pengarna tillbaka. Vanligtvis tar det 
ca sex månader för ARN att handlägga ett ärende från anmälan till beslut. 
Nämndens prövning är kostnadsfri.7

Nämndens beslut är emellertid inte bindande för någondera parter. Besluten 
kan därför inte verkställas på laglig väg. För att ett avgörande i en tvist skall 
kunna verkställas tvångsvis krävs en dom från en domstol, eller ett beslut av 
en kronofogdemyndighet om betalningsföreläggande eller handräckning.8

 
En majoritet av näringsidkare följer dock nämndens avgöranden. Enligt de 
undersökningar som nämnden själv genomför i de ärenden där konsumenten 
får helt eller delvis rätt är det i genomsnitt närmare 80 procent av 
näringsidkarna som följer besluten.9

 
Följsamheten varierar dock från avdelning till avdelning och 2007 var 
följsamheten på motoravdelningen 76 procent.10

 
Konsumenter vänder vanligtvis sig till ARN i förhoppningen att 
handläggningen skall gå snabbare än i allmän domstol och för att 
prövningen är kostnadsfri. Följsamheten gentemot nämndens beslut har 
enligt statistiken blivit bättre de senaste åren, men är ännu inte 
hundraprocentig. 
I de fall näringsidkaren inte följer nämndens beslut handlar det oftast om 
större skador på fordonet, vars åtgärdande skulle innebära avsevärda 
utgifter. För en konsument återstår vid ett sådant fall endast att processa i 
allmän domstol vilket kan medföra stora ekonomiska konsekvenser för 
hushållet. Eftersom handläggningstiderna i våra domstolar är långa så kan 
det dröja flera år innan saken är avgjord. Konsekvensen kan bli att bilens 
värde under tiden hinner sjunka avsevärt och säljaren kan ha försvunnit från 
marknaden. Även om en konsument till slut skulle få rätt i allmän domstol 
medför domen i många fall ingen möjlighet att exempelvis få tilldömt 
skadestånd utmätt eller köpeskillingen återbetald. 
 
 

1.4 Disposition 
 
Då min uppgift är att utreda vad regeln i befintligt skick medför för 
rättigheter och skyldigheter för både säljare och köpare, krävs en 
redogörelse om hur regeln är tänkt att tillämpas från första början. Därför 
har jag i kapitel 2 gått tillbaka till den ursprungliga regeln i 1973 års KKL 
för att klarlägga regelns tillämplighet. Här diskuteras i vilka fall regeln kan 

                                                 
7 http://www.arn.se/vadarARN/ 
8 http://www.arn.se/vadarARN/Om-namndens-beslut/ 
9 Ibid  
10 http://www.arn.se/statistik_remissvar/Statistik/ 
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bli tillämplig och vad det ställs för krav på säljare, respektive köpare vid 
överlåtelse av en vara i befintligt skick. 
 
I kapitel 3 har jag behandlat regeln i gällande rätt, diskuterat rättsverkan av 
klausulen, behandlat eventuell praxis och diskuterat eventuella skillnader 
med den ursprungliga regeln. Eftersom regeln tillkom sominspiration från 
motsvarande regel i KöpL har en kort jämförelse gjorts även med denna. 
Vidare har konsumentens befogade förutsättningar behandlats, som utgör en 
stor del av regeln. 
 
Eftersom den senare tillkomna sexmånadersregeln som har fått betydelse 
vid konsumentköp, blir aktuell även vid köp av varor i befintligt skick, har 
jag valt att behandla denna regel i kapitel 4. 
 
I brist på praxis från HD inom konsumenträttens område har jag valt ut ett 
antal ledande avgörande från Allmänna Reklamationsnämnden som både 
behandlar regeln om befintligt skick och hur sexmånadersregeln skall tolkas 
i sammanhanget. Resultatet sätts i jämförelse med vad som tidigare 
framkommit. Detta behandlas i kapitel 5. 
 
I kapitel 6 kommer jag förhoppningsvis att svara på mina rättsfrågor, samt 
analysera resultatet i arbetet. För- och nackdelar, möjligtvis en de lege 
ferenda-diskussion kommer att tas upp i mina avslutande kommentarer. 
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2 Befintligt skick enligt 1973 
års KKL 

2.1 Inledning  
Generella friskrivningar från ansvar för varans allmänna kvalitet och 
användbarhet, vilka synes förekomma i USA och Storbritannien, torde inte 
vara vanliga i Sverige, om man bortser från den slentrianmässiga 
användningen av klausulen ”i befintligt skick” som förkommer inom 
handeln med begagnade varor.11 Det finns inte heller anledning att anta att 
generella friskrivningar i fortsättningen blir vanligare i 
konsumentförhållanden. Om så skulle bli fallet, finns andra vägar att 
komma till rätta med klausulerna än med tvingande regler av generell natur 
som slår fast vilka krav som köparen kan ställa på varan vid 
konsumentköp.12 Det ansåg man i utredningen som gjordes till den första 
konsumentköplagen. 
 
Ett avtalsvillkor kan vara oskäligt på grund av många olika anledningar. För 
det första kan ett avtalsvillkor vara oskäligt i sig om den ifrågavarande 
klausulen strider mor tvingande lag. Detsamma gäller villkor som innebär 
ett kringgående av tvingande lag. Tvingande regler i samband med 
konsumentköp som t.ex. att konsumenten alltid har rätt att hålla inne 
betalningen vid fel, har alltså medfört att en klausul som begränsat denna 
rätt har ansetts oskälig.13

 
För det andra kan klausuler anses oskäliga om de har utformats i strid med 
dispositiv rätt. Om villkoret strider mot dispositiv rätt, kan det tyda på att 
avtalet inte innehar en rimlig balans mellan parterna. 
 
Slutligen kan avtalsklausuler vara oskäliga om de anses missvisande och 
därigenom kan vilseleda konsumenten att inte utnyttja de möjligheter som 
tvingande lag ger. Som exempel kan nämnas klausulen ”i befintligt skick” i 
samband med uthyrning av en bostadslägenhet.14 Klausulen ansågs i detta 
fall kunna uppfattas så att konsumenten överhuvudtaget inte kunde göra 
gällande sina lagstadgade befogenheter på grund av fel.15 Regler om förbud 
mot oskäliga villkor fanns redan 1971 men sedan 1995 regleras reglerna om 
oskäliga villkor i konsumentförhållande i AVLK.16

 
När det gäller säljarens ansvar vid generella friskrivningar är det faktum att 
KKL är tvingande av stor betydelse. En generell friskrivning har ingen 
                                                 
11 SOU 1972:28 s.65. 
12 SOU 1972:28 s.65. 
13 Olsen, s. 59. 
14 MD 1982:6. 
15 Olsen, s. 59. 
16 Olsen, s. 56. 
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verkan vid konsumentköp. Säljarens felansvar är därför vid generella 
friskrivningar strikt och inte beroende av ond tro hos köparen. Däremot 
finns det möjlighet att via andra vägar göra begränsade friskrivningar även 
vid konsumentköp.17

 
Konsumentköp har ända sedan 1973 varit reglerat i lag. Lagen hade dock ett 
begränsat tillämpningsområde och endast några enstaka problem löstes. 
Syftet med lagen var att konsumenten vid ett köprättsligt problem antingen 
skulle kunna få avtalet fullgjort eller kunna komma ifrån det genom 
hävning. Konsumentens ställning vid fel förstärktes jämfört med den 
allmänna köplagen och skadeståndsansvaret gällde bara direkta kostnader 
som konsumenten ådragit sig på grund av kontraktsbrott.18

 
Den nya konsumentköplagen som trädde i kraft 1991 har ett vidare syfte. 
Man ville täcka in de problem som är vanligast förkommande samt ge ett 
någorlunda heltäckande regelsystem för konsumentköpen så att man endast 
undantagsvis skall behöva gå till den allmänna köplagen för besked om vad 
som gäller. Lagen är i huvudsak tvingande till konsumentens förmån, vilket 
innebär att man inte kan avtala bort de rättigheter som lagen ger. Att lagen 
är tvingande innebär också att näringsidkaren inte kan försämra 
konsumentens ställning i ett hänseende även om han samtidigt förbättrar det 
i andra.19

 
I detta arbete har jag valt att behandla regeln ”i befintligt skick” i KKL vid 
försäljning av begagnade bilar. Även om klausulen har diskuterats inom 
andra områden, t.ex. huruvida den är att anse som ett oskäligt avtalsvillkor, 
kommer den problematiken inte att behandlas här. Min föregående 
framställning syftade till att ge en överskådlig bild av var klausulen kan 
komma att vara aktuell. 
 

2.2 9 §  i 1973-års KKL 
För att utröna betydelsen av uttrycket ”i befintligt skick” måste man gå 
tillbaka till 1973-års konsumentköplag 9 §, eftersom den mest omfattande 
utredningen av begreppet, av naturliga skäl, gjordes då. I den nya KKL 
återfinns bestämmelsen i 17 § och föreskriver att även om en vara har sålts i 
”befintligt skick” eller med ett liknande förbehåll, skall den anses felaktig, 
om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga 
omständigheter med fog har kunnat förutsätta.20

 
Det förekommer inte sällan att en säljare ämnar friskriva sig från allt ansvar 
för varans beskaffenhet genom att sälja varan i ”befintligt skick”. Detta är 
vanligt när det gäller begagnade varor, i synnerhet begagnade bilar. Ibland 

                                                 
17 Martinson, JT 1992/93 s. 452f. 
18 Olsen, s. 69. 
19 Olsen, s. 69f. 
20 Prop. 1989/90:89, bilaga 1, s. 6. 
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maskeras förbehållet som ett garantiåtagande med mycket ringa räckvidd. 
Enligt 9 § KKL, skall ändå varan, trots eventuella friskrivningsklausuler, 
anses behäftad med fel om den inte är sådan som köparen haft anledning att 
räkna med, och säljaren måste ha insett detta men underlåtit att upplysa 
köparen om det rätta förhållandet. Det samma gäller om vara är i 
”väsentligt” sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga 
omständigheter i övrigt haft skäl att förutsätta.21  
 
I utredningen till 1973-års KKL framhölls att det var av vikt att lagen gav 
besked om klausulens verkan såvitt det avser köparens befogenheter. I den 
allmänna motiveringen underströks att KKL bör innehålla regler om 
köparens ställning när varan sålts i befintligt skick.22 Man 
uppmärksammade att klausulen ”i befintligt skick” vid konsumentköp 
påkallade uppmärksamhet främst i tre typer av fall, nämligen: 
1. När säljaren lämnat positivt oriktiga uppgifter om varan. 
2. När säljaren underlåtit att upplysa köparen om sådan egenskap hos 

varan som denna haft anledning att räkna med. 
3. När varan är i väsentligt sämre skick än köparen haft skäl att 

förutsätta.23 
 
Det är tänkbart att lagregelns betydelse kan aktualiseras i andra 
sammanhang än nyssnämnda, t.ex. då säljaren förfarit svikligt, men sådana 
situationer skall inte behandlas här.  
 
Nedan skall jag behandla de tre typfall som uppmärksammades vid 
konsumentköp där en ”i befintlig skick” klausul blir aktuell. 
 
 

2.2.1 Säljaren lämnar positivt oriktiga uppgifter 
om varan 

I de fall där säljaren lämnar positivt oriktiga uppgifter om varan medges 
köparen rätt att påtala fel i varan, om den inte motsvarar den beteckning 
under vilken den har bjudits ut.24 Motsvarande regel fanns i KöpL 48 §, 
numera 19 §, och i enlighet med denna regel föreslog man att säljaren skall 
bära ett vidsträckt ansvar för sina uppgifter om varans beskaffenhet eller 
användning. Detta ansvar reglerades i 7 § KKL och ansågs kunna utkrävas 
även när varan sålts i befintligt skick. En allmän friskrivning av detta slag 
borde, enligt utredningen, inte få någon verkan gentemot en speciell uppgift 
som köparen har förlitat sig på. Ett motsatt synsätt skulle innebära att 
säljaren kunde lämna uppgifter om varan på köparens risk. Att verkan av 
klausulen ”i befintligt skick” fick vidkännas denna begränsning, ansågs 
stämma överens med dåtidens gällande praxis.25  Ett rättsfall som styrker 
                                                 
21 SOU 1977:32, s. 30f.  
22 SOU 1972:28 s. 122. 
23 Prop. 1973:138 s. 232. 
24 Ibid  
25 SOU 1972:28 s. 122. 
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detta synsätt är NJA 1949 s. 750, som avsåg köp av en begagnad bil i 
befintligt skick. Köparen fordrade att köpet skulle återgå under åberopande 
att bilen, på sin tid hade blivit hopsatt av olika delar av begagnade eller 
skadade bilar samt att den ursprungliga motorn i bilen, vilken enligt vad 
vägmätaren visade gått en jämförelsevis kortare sträcka, var utbytt mot en 
äldre och mycket mer använd motor. Säljaren invände bland annat med att 
bilen sålts i befintligt skick och att han före köpet upplyst köparen om 
berörda förhållanden. Enligt HD hade köparen, med hänsyn till det sätt som 
säljaren betecknat bilen, ingen anledning att räkna med att den i övrigt var 
hopfogad på det sätt som den varit. Köparen fick då häva köpet trots att 
bilen sålts i befintligt skick. Rättsfallet blev vägledande eftersom det inte 
fanns något lagstadgat inom området, utan det endast fanns köpsrättsliga 
principer. Det var en av anledningarna till att man ville lagstifta inom 
konsumentköprättens område. Ett annat rättsfall som jag återkommer till är 
NJA 1971 s. 51, som också avsåg köp av en begagnad bil i befintligt skick. 
Bilen var angripen av rost, men enligt säljaren saknade detta betydelse ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. HD konstaterade att bilen ej var i trafikdugligt 
skick. Hovrätten fann utrett, att bilen med hänsyn till säljarens uttalande 
rörande bilens beskaffenhet hade varit i väsentligt sämre skick än vad 
köparen haft fog att förutsätta, trots att den sålts i befintligt skick. I detta 
instämde HD. 
 

2.2.2 Säljaren har underlåtit att upplysa 
köparen om sådan egenskap hos varan 
som köparen ägt räkna med 

I konsumentköplagsutredningen föreslogs ingen allmän regel om säljarens 
ansvar för underlåtenhet att lämna upplysning i visst hänseende. Det 
tydliggjordes dock att den friskrivning som befintligt-skick-klausulen 
innebär, inte utgör skydd mot underlåtenhet att lämna upplysning i de fall 
där köparen ägt räkna med en viss egenskap hos varan, men där denna 
egenskap saknas eller är bristfällig. Risken för missbruk av en generell 
friskrivning av detta slag, bedömdes vara lika påtaglig när säljaren lämnar 
positivt oriktiga uppgifter, som när säjaren underlåtit att upplysa köparen 
om sådan egenskap hos varan som han ägt räkna med. Utredningen syftade 
främst på fall där säljaren svikligen, eller i strid mot tro och heder, underlåtit 
att nämna omständigheter som är av väsentlig betydelse för köparen. 
Säljaren kan t.ex. ha känt till att varan på grund av sina egenskaper inte kan 
användas för det ändamål som köparen avsett att använda den. 26

 
För att säljaren, trots förekomsten av en befintligt-skick-klausul, skall kunna 
göras ansvarig för fel bör krävas dels att hans underlåtenhet att lämna 
uppgift gäller sådan egenskap hos varan som köparen ägt räkna med, dels att 
säljaren haft vetskap om denna egenskap. Det skall dock göras skillnad 
mellan sådana egenskaper som säljaren ansvarar för och sådana som faller 
inom köparens risk. Ett exempel som belyser detta är att köparen trott att 
                                                 
26 Prop. 1973: 138 s. 232. 
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varan kunde användas för ett mycket speciellt ändamål. I sådana fall bör 
säljaren inte kunna göras ansvarig för fel i varan, om det visar sig att 
köparens förmodan var oriktig. Kravet på vetskap hos säljaren innebär att 
det inte räcker med att han borde ha känt till egenskapen i fråga, utan att han 
skall ha känt till den. Någon undersökningsplikt för säljaren att ta reda på 
vad köparen skall använda varan till bör alltså inte föreskrivas i den 
tvingande regeln. Däremot menade man att hänsyn bör tas till hans 
fackkännedom vid bedömningen av huruvida han måste ha insett betydelsen 
av den egenskap hos varan som han underlåtit att upplysa om.27

 
Verkan av att säljaren lämnat oriktig uppgift om varan eller underlåtit att 
lämna uppgift i visst hänseende, bör, enligt utredningen vara att köparen kan 
göra gällande befogenhet enligt 4 och 5 §§. Dessa bestämmelser föreskrev 
att köparen kunde göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet, om felet 
var av väsentlig betydelse för honom. Det föreslogs också att denna 
hänvisning uttryckligen skulle finnas med i lagen, men så blev inte fallet.28

 
Att varan inte motsvarar säljarens uppgifter syftar på de situationer när 
säljaren själv har lämnat oriktiga uppgifter om varan. Detta innebär att 
köparen inte kan göra säljaren ansvarig för den felaktiga uppgiften, om 
säljaren har rättat den, eller friskrivit sig från ansvar för uppgiftens riktighet. 
Regelns tvingande karaktär utesluter därmed inte att säljaren friskriver sig 
från ansvar för uppgiftens riktighet. Däremot utesluter bestämmelsen att 
säljaren frånskriver köparen rätt att häva köpet m.m. när varan anses 
behäftad med fel. Vid bedömningen om vilka egenskaper köparen äger rätt 
att räkna med hos varan, får hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda 
fallet, t.ex. varans pris och köpets ändamål. 29

 

2.2.3 Varan är i väsentligt sämre skick än 
köparen haft skäl att förutsätta 

Utredningen ansåg inte att säljarens ansvar skulle begränsas till det två 
förgående fallen. Köparen skall kunna påtala fel i varan även när varan sålts 
med en befintligt-skick-klausul, om varan är i väsentligt sämre skick än vad 
köparen haft skäl att förutsätta30. Även om säljaren inte lämnar några 
närmare uppgifter om varan eller om han saknat kännedom om viss 
egenskap hos denna, bör han kunna göras ansvarig för fel i varan, om denna 
inte motsvarar vad köparen skäligen kan kräva. Har exempelvis en 
begagnad bil sålts till ett pris som överensstämmer med vad som är brukligt 
för en bil av samma modell, ålder och skick, bör säljaren inte kunna undgå 
ansvar för bilens beskaffenhet med hänvisning till en befintligt-skick-
klausul, om bilen t.ex. på grund av svåra rostskador inte motsvarar priset 
                                                 
27 SOU 1972:28 s. 123. 
28 Prop. 1973:138 s. 233. 
29 Prop. 1973:138 s. 234. 
30 Bestämmelsens lydelse har ändrats i gällande rätt. Dels har ”väsentlighetskravet” utgått 
och dels har ”skäl ” bytts ut mot ”med fog”. 
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(NJA 1971 s. 51). Köparen bör alltså kunna åberopa att varans beskaffenhet 
står i uppenbar disproportion till det givna priset. 
Bestämmelsen i 9 § 1973-års lag innebar alltså att köparen trots förekomsten 
av en befintligt-skick klausul hade rätt att göra gällande befogenheter enligt 
dåvarande 4 och 5 §§ (prisavdrag och hävning av köpet), under förutsättning 
att varan var i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris 
och omständigheterna i övrigt haft skäl att förutsätta.31

 

2.3 Regelns nya lydelse 
I konsumentköpsutredningens betänkande 1984 var det inte mycket som 
ändrades vad avser bestämmelsen om befintligt skick. Även här jämfördes 
klausulen med motsvarande bestämmelse i KöpL, som hade en vidare 
reglering än den i KKL. Man föreslog att det i den nya konsumentköplagen 
skulle tas in en bestämmelse som angav att gods som sålts i befintligt skick 
eller med ett liknande allmänt förbehåll trots detta skulle anses felaktigt, om 
godset är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till godsets pris 
och övriga omständigheter haft anledning att förutsätta. Denna regel 
överensstämde med 9 § i 1973 års KKL och ansågs vara tillfredsställande 
från konsumentsynpunkt.32 Viktigt att nämna är att det föreslogs i 
utredningen att ”väsentlighetskravet” i regeln skulle kvarstå i kommande 
lagstiftning. Trots det kom ”väsentlighetskravet” att försvinna. 
 
Enligt 9 § i 1973-års konsumentköplag krävdes att varan var i ”väsentligt 
sämre skick” för att säljaren skulle bli ansvarig när han friskrivit sig i en 
befintligt-skick-klausul. I 17 § 1st. i gällande konsumentköplag föreskrivs 
att näringsidkaren ansvarar för varan, trots villkoret ”i befintligt skick” om 
den inte är i ett sådant skick som konsumenten ”med fog har kunnat 
förutsätta”. I förarbeten till 9 § i 1973-års lag anfördes, som nämnts ovan, 
att det bl.a. var av vikt att konsumenten kunde göra gällande fel i varan om 
”varans beskaffenhet står i uppenbar disproportion till priset”.33 Även i 
konsumentköplagsutredningens betänkande krävdes ”väsentligt sämre 
skick” för att säljaren skulle kunna bli ansvarig. Denna regel bedömdes vara 
tillfredsställande från konsumentskyddssynpunkt.34

 
Av remissinstanserna var det endast ARN som hade synpunkter på kravet 
om att det sålda skulle vara i ”väsentligt sämre skick” för att säljaren skulle 
bli ansvarig vid fel på varan, trots friskrivningen i befintligt skick. ARN 
påpekade att förbehåll om befintligt skick och liknande ofta förekommer vid 
försäljning av begagnade varor och deras betydelse och vikt i 
avtalsrelationer kan variera avsevärt. Om risken för fel i varan diskuterats 
ingående mellan parterna och kanske resulterat i ett lägre pris än det 
naturliga, ställer man stora krav på att en avvikelse skall vara ett köprättsligt 

                                                 
31 SOU 1972:28 s. 124. 
32 SOU 1984:25 s. 128f. 
33 SOU 1972:28 s. 123. 
34 SOU 1984:25 s. 129.  
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fel. Men problemet ligger inte där. Man framhöll att standardavtalsformulär 
inte sällan, bland många andra, mer eller mindre finstilta bestämmelser, 
också innehöll en klausul med innebörd att om varan inte var ny så skulle 
den anses vara såld i befintligt skick utan att frågan särskilts berörts mellan 
parterna före köpet. ARN:s praxis innehåller exempel på fall där 
förhållandevis måttliga avvikelser från vad som hade kunnat förväntas har 
betraktas som fel enligt 9 § KKL. Nämnden föreslog därför att uttrycket 
”väsentligt sämre skick” skulle bytas ut mot ”påtagligt sämre skick” för att 
ge något större utrymme för ingrepp mot framför allt slentrianmässiga 
friskrivningar från felansvar, främst i standardavtal.35

 
När regeln väl antogs hade ”väsentlighetskravet” tagits bort helt och det 
utan någon särskild motivering.36 Av detta kan vi dra slutsatsen att det i 
nuvarande lagstiftning finns större utrymme för ingrepp mot friskrivningar 
från felansvar, som exempelvis friskrivningen ’i befintligt skick’. Dessutom 
är kraven på att en vara skall anses vara felaktig lägre i gällande lagstiftning 
än den gamla KKL. Numera behöver inte varan vara i ”väsentligt” sämre 
skick utan det räcker med att den är i sämre skick än vad köparen ”med fog” 
har kunnat förutsätta. 

                                                 
35 Prop. 1989/90:89 s. 82. 
36 Herre. s. 227. 
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3 ”Befintligt skick” i gällande 
rätt  

3.1 17 § KKL i förhållande till 
motsvarande bestämmelse i KöpL 

Innan jag går in på själva regeln ”i befintligt skick” ska jag först redogöra 
kortfattat om regelns syfte och förhållande till köplagens motsvarande 
bestämmelse. 
Bestämmelsen om villkoret ”i befintligt skick” i 17 § i KKL är kortare än 
motsvarande bestämmelse i KöpL (19 §). Anledningen till detta är att 
bestämmelserna i KKL är tvingande medan i KöpL regleras även säljarens 
marknadsföringsansvar i bestämmelsen.37 Köplagens regel omfattar ansvar 
för (i) uppgifter som lämnats före köpet, (ii) säljarens underlåtenhet att 
lämna uppgifter och (iii) när varan är i väsentligt sämre skick än köparen 
med fog har kunnat förutsätta.38 Det bör emellertid observeras att den 
centrala delen av bestämmelsen om befintligt skick, som handlar om varans 
tillstånd jämfört med priset och övriga omständigheter, fått en annan lydelse 
i KKL. I KöpL föreskrivs att en vara som har sålts ”i befintligt skick” skall 
anses vara felaktig om den är ”i väsentligt sämre skick än köparen med 
hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat 
förutsätta”. Regeln i KKL i 17 § motsvarar endast det tredje momentet i 
köplagens regel, dvs. när varan är i väsentligt sämre skick än köparen med 
fog har kunnat förutsätta. Numera har dessutom kravet på väsentlighet 
utgått.39 Ett skäl härtill, som redan nämnts, är att KKL i 18 och 19 §§ 
innehåller tvingande regler som åtminstone delvis behandlar 
näringsidkarens ansvar för positivt lämnande uppgifter. Dessutom finns i 16 
§ 3 st 2 p. ett generellt ansvar för underlåtenhet att lämna uppgifter till 
konsument. Denna regel är tvingande och gäller även vid köp av varor ”i 
befintligt skick”.40

Syftet var att man i KKL ville lagstifta inom samma område som redan 
fanns i KöpL, men av ovanstående skäl kom inte regeln i KKL att bli lika 
omfattande som i KöpL. 
 

3.2 Den praktiska betydelsen av uttrycket 
 
Den nu gällande bestämmelsen om felansvar, 17 § 1 st, föreskriver att även 
om en vara har sålts i ”befintligt skick” eller med ett liknande allmänt 

                                                 
37 T. Håstad, 1990 s. 165.  
38 J. Herre, s. 226. 
39 J. Ramberg, s. 18.  
40 J. Herre, s. 226f.   
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förbehåll, skall den anses felaktig, om den är i sämre skick än köparen med 
hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat 
förutsätta. 
 
Även om bestämmelsen har ändrat lydelse i den nya konsumentköplagen så 
används den lika flitigt inom samma område som förr i tiden, nämligen vid 
försäljning av begagnade varor. Genom att använda sig av ett sådant 
förbehåll vill säljare komma ifrån ansvaret för varans eventuella dåliga 
beskaffenhet. Sedan länge har det dock ansetts att säljaren inte på detta sätt 
kan friskriva sig från allt ansvar.41

 
För att belysa skillnaden mellan de olika lagstiftningarna ska jag gå tillbaka 
till rättsfallet NJA 1971 s. 51 som handlade om den rostiga bilen. 
En student hade köpt en begagnad bil i befintligt skick. Det visade sig 
senare att bilens underrede hade rostat sönder helt. Hovrätten uttalade 
följande, som HD instämde i: säljaren hade vid köpet lovat att bilen var 
rostfri. Senare hade han visserligen erkänt att visst rostangrepp förekom, 
men han försäkrade samtidigt att det enbart var fråga om en obetydlig 
rostskada som saknade betydelse i trafiksäkerhetssynpunkt. Domstolarna 
ansåg att bilen var i väsentligt sämre skick än köparen haft fog att 
förutsätta.42

 
Här skall observeras skärpningen i den nya bestämmelsen i förhållande till 
rättsfallet. Där talade man om att bilen skulle vara i ”väsentligt” sämre skick 
än köparen haft fog att förutsätta.43 Numera räcker det med att varan är ”i 
sämre skick” än vad konsumenten med fog kunnat förutsätta.44

 
Detta torde innebära följande; Redan 16 § 3 st p 3 KKL föreskriver att en 
vara är felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. 
Något mer än så säger ej heller 17 §, dock har det adderats att hänsyn även 
skall tas till varans pris. Eftersom det emellertid är fråga om ett köp där 
konsumenten i vart fall måste utgå från att näringsidkaren avser att begränsa 
ansvaret för varans beskaffenhet genom att använda friskrivningen 
’i befintligt skick’, är utrymmet för att beakta hans förväntningar om att 
varan skall vara i bättre skick än vad han utgick från vid köpet, av naturliga 
skäl begränsat.45

 
En befintligt-skick-klausul borde rimligen medföra att en konsument bör 
vara vaksam på varans kvalité. Detta torde i sin tur leda till att om en 
konsument köper en begagnad vara i befintligt skick, är det svårt att påstå att 
varan är felaktig med hänvisning till att den visat sig vara sämre än väntat. 
Men även här finns det undantag. Varan kan t.ex. ha en allvarlig brist, som 

                                                 
41 Grobgeld, s. 68.  
42 NJA 1971 s. 51. 
43 Grobgeld, s. 68. 
44 Herre, s. 229.  
45 Ibid  
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varken köparen eller säljaren kände till vid köpet, vilket gör att priset i 
efterhand framstår som mycket högt.46

 
17 § 1 st. KKL omfattar bara ett allmänt förbehåll, så som ”befintligt skick”, 
inte ett preciserat förbehåll om t.ex. varans kvalitet. Ett preciserat förbehåll 
bör tydligt ange i vilket hänseende säljaren reserverar sig, exempelvis att det 
finns rostskador på en bils underrede. Om köparen trots ett sådant förbehåll 
köper bilen, kan köparen knappast göra gällande att bilen var i sämre skick 
än vad han hade väntat sig.47

 

3.3 Rättsverkan av klausulen befintligt 
skick 

Genom att använda klausulen i befintligt skick avser en säljare att begränsa 
sin utfästelse till att endast avlämna varan till en köpare i det faktiska 
tillstånd som den befinner sig vid köptillfället.48 17 § behandlar alltså 
köparens ställning när varan sålts i befintligt skick.49 Utgångspunkten för en 
reglering av frågan om vilken verkan som skall tillmätas klausulen ”i 
befintligt skick” bör enligt propositionen vara att ett förbehåll av sådant slag 
även i fortsättningen i princip bör tillerkännas giltighet mellan parterna. 50 
Ett sådant förbehåll är alltså bindande mellan parterna. Säljaren avsäger sig 
sitt ansvar för varans beskaffenhet och köparen förklarar sig nöjd med den 
så som den är. Det kan också helt enkelt vara så att säljaren har ett intresse 
av att frita sig från ansvar för fel som inte har visat sig under den tid han har 
innehaft varan.51 Det är emellertid viktigt att motverka uppfattningen att 
säljaren genom denna klausul undgår allt ansvar oavsett omständigheter. 
Detta gäller särskilt vid konsumentköp, dvs. när säljaren är näringsidkare 
och köparen är konsument. Oavsett hur detta förhåller sig i verkligheten kan 
en köpare, som köpt en vara i befintligt skick, haft förväntningar beträffande 
varans beskaffenhet som senare inte visar sig motsvara verkligheten.52

 
En ”i befintligt skick” klausul avser inte att inskränka köparens 
befogenheter, vilka ändå hade varit ogiltiga då KKL är tvingande för 
konsumentens förmån, utan avser att reglera säljarens ansvar för varans 
beskaffenhet.53 Samma regel gäller även andra liknande förbehåll.54

 

                                                 
46 Grobgeld, s. 68. 
47 Grobgeld, s. 68.  
48 Herre, s. 225. 
49 SOU 1972:28 s. 121.  
50 Prop. 1973:138 s. 231. 
51 SOU 1972:28 s. 121. 
52 Herre, s. 225. 
53 Prop. 1973:138 s. 232. 
54 Herre, s. 226. 
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3.4 Konsumentens befogade 
förutsättningar 

Av 17 § 1 st. KKL, följer, som tidigare nämnts, att näringsidkaren ansvarar 
för varan trots villkoret ”i befintligt skick” om varan inte är i sådant skick 
som konsumenten med ”fog” har kunnat förutsätta. Vid bedömningen av 
frågan av vad konsumenten förutsatt eller kunnat förutsätta beträffande 
varan markeras med uttrycket ”fog” att det är fråga om en objektiv 
bedömning av i princip samma slag som enligt 16 § 3 st. 3 p KKL.55

 
I sammanhanget får inte glömmas att konsumenten har en 
undersökningsplikt, ett ansvar att skaffa sig kunskap om varan. Sin 
undersökningsplikt uppfyller han genom att göra en ordentlig undersökning 
av den. Köparen kan också få kunskap om varan genom köparens 
upplysningar. En upplysning innebär i sin tur att säljaren undgår ansvar för 
fel. Genom att upplysa köparen om varan gör säljaren s.a.s. om ett fel till ett 
icke relevant fel, dvs. fel som säljaren kände till eller föreligger inte alls. För 
att säljaren skall kunna upplysa köparen om varans standard, måste han 
naturligtvis känna till varans standard. Om säljaren inte känner till varans 
standard men ändå inte vill ansvara för fel kan han friskriva sig från den.56

 
Att en vara skall anses felaktig om den i något avseende avviker från vad 
köparen med fog har kunnat förutsätta är ett uttryck för att felbegreppet är 
avsett att tillämpas i ett antal situationer av skilda slag där en varas 
egenskaper och användbarhet på ett påtagligt sätt avviker från vad 
konsumenten har skäl att räkna med utefter de förutsättningar som han har 
haft för sin bedömning vid köpet. 57

 
Av 19 § framgår, att en vara skall anses vara felaktig om den avviker från 
uppgifter som lämnats bl.a. av säljaren. Många gånger kan det emellertid 
förhålla sig så, att köparen kan ha grundad anledning att utgå från att 
säljaren skall upplysa honom om vissa förhållanden beträffande en vara som 
säljaren borde känna till utan att detta kräver någon särskild uppmaning från 
köparen. Om säljaren i en sådan situation underlåter att upplysa köparen om 
sådana förhållanden och detta påverkar köpet, bör varan, på samma sätt som 
när det är fråga om oriktiga uppgifter har lämnats om en vara, anses vara 
felaktig. Det är enligt propositionen utan betydelse för felbedömningen 
huruvida säljaren känt till förhållanden och haft möjlighet att informera om 
dem.58

 
Vilka uppgifter en köpare kan räkna med att bli upplyst om får avgöras efter 
omständigheterna. När det gäller att avgöra vilka uppgifter en säljare bör 
upplysa köparen om bör hänsyn tas till bl.a. varuslaget, 

                                                 
55 J.Herre, s. 227. 
56 Martinson, JT 1992/93 s. 438. 
57 Prop. 1989/90:89 s. 100. 
58 Prop. 1989/90:89 s. 100. 

 19



försäljningsformerna och i vilken omfattning varans egenskaper eller 
användning har varit på tal vid köpet.59

 
Av särskild betydelse för köparen är att bli upplyst om eventuella 
begränsningar i varans användbarhet, i synnerhet i förhållande till vad som 
kan anses normalt för liknande varor. I regel är det också av stor betydelse 
för densamme att bli upplyst om eventuella hinder eller restriktioner för 
varans användning som kan bero på föreskrifter av olika slag. Viktigt för 
köparen är givetvis också att bli upplyst om särskilda risker som kan var 
förenade med varans användning.60

 
En förutsättning för att varan skall kunna anses vara felaktig bara på grund 
av utebliven information från säljaren är att den informationen kan antas ha 
inverkat på köpet. Det bör alltså kunna antas att konsumenten, om han hade 
fått del av den uteblivna informationen, inte skulle ha köpt varan eller i vart 
fall inte ha köpt den utefter då gällande villkor.61  
 
Martinson för kritik mot detta synsätt och menar att om köparen inte skulle 
ha ingått avtalet om han fått säljarens information, måste det förhållanden 
som säljarens information skulle ha handlat om, vara av den art att varan 
”avviker från vad köparen med fog kan förutsätta”. Därmed skulle då varan 
var felaktig enligt 16 § 3 st 3 p KKL. Han menar att säljaren då inte skulle 
ansvarar ”bara på grund av utebliven information” utan pga. att det 
föreligger ett fel. Martinsson menar också att begreppet upplysningsplikt 
bör reserveras för sådana fall där säljarens onda tro utgör grunden för 
ansvar. Det bör alltså vara fråga om fall där säljaren inte kan göras ansvarig 
på något annan grund än just det faktum att han är i ond tro. Att använda 
resonemang om upplysningsplikt i andra fall, där säljaren är ansvarig för fel 
på grund av sitt strikta felansvar, menar Martinson är att gå över ån efter 
vatten.62

 
Vid köp av begagnade varor med någorlunda enhetlig prissättning, såsom 
begagnade bilar, kan det tänkas att ett dolt fel i bilen motiverar ett mycket 
lägre pris än vad både konsumenten och näringsidkaren utgick från när 
priset fastställdes. I dessa fall kan det vara befogat att låta näringsidkaren 
ansvara för felet trots att bilen var såld i befintligt skick. 63 Ett rättsfall som 
berör denna problematik är NJA 1984 s. 271. Några dagar efter köpet av en 
tio år gammal bil som gått 16 000 mil visade det sig att motorn var så 
försliten att den måste bytas. Marknadsvärdet på bilen sjönk från 7600 kr till 
1500 kr. Frågan var om säljaren trots en generell friskrivning, så som i 
befintligt skick, kunde göras ansvarig för väsentliga fel. Den äldre KKL 
tillämpades och bilen befanns vara i väsentligt sämre skick än vad köparen 
har haft skäl att förutsätta och köparen fick häva köpet. Här handlade det 
inte om säljarens upplysningsplikt utan köparens befogade förutsättningar.  

                                                 
59 Prop. 1989/90:89 s. 100. 
60 Prop. 1989/90:89 s. 100. 
61 Prop. 1989/90:89 s. 100f. 
62 Martinson, JT 1992/93 s. 439, 442. 
63 J. Herre, s. 229. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att vad gäller säljarens upplysningsplikt 
råder det delade meningar om. Håstad menar att köparen kan göra säljaren 
ansvarig just på grund av att säljaren inte upplyst köparen. Han menar också 
att säljaren i konsumentköp är skyldig att ta reda på väsentliga förhållanden 
som köparen kan räkna att bli upplyst om.64 Martinson hävdar däremot, som 
redan nämnt, att en plikt att upplysa följer endast av att säljarens felansvar 
relateras till hans onda tro och inget annat. 
       
 
 

                                                 
64 Håstad, s. 63ff. 
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4 Sexmånadersregeln 

4.1 Inledning 
2002 tillkom en ny regel som förbättrade konsumentens ställning ytterligare. 
Den här gången handlade det om att lätta bevisbördan för 
köparen/konsumenten vid ursprungligt fel i varan. Även innan regeln antogs 
var bevisbördan för konsument vid fråga om ursprungligt fel ganska lindrig, 
men läget förbättrades ytterligare i och med regelns tillkomst.65

 
Bestämmelsen i 20 a § KKL grundades på artikel 5.3 i EG-direktivet om 
vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed 
förknippade garantier.66 Regeln är en bevisregel som tar sikte på de fall där 
ett fel visar sig i varan efter relativt kort tid av normal användning. Enligt 
regeln skall en bristande avtalsenlighet som visar sig inom sex månader från 
leveransen presumeras ha funnits vid tidpunkten för leveransen, om inte 
motsatsen bevisas. Presumtionen gäller inte om den är oförenlig med varans 
eller den bristande avtalsenlighetens art.67

 
Någon motsvarande bestämmelse fanns inte tidigare i KKL och lagen 
innebar dessförinnan att det var köparen som hade bevisbördan för att en 
vara var behäftad med fel och att felet fanns redan vid avlämnandet. Rent 
allmänt har regeln ändå varit generös mot köparen. Man kopplade 
exempelvis inte bevisfrågan direkt till om varan varit felaktig vid 
avlämnandet utan bevisfrågan avsåg huruvida felet hade sin grund i 
köparens vanvård eller onormala användning eller om varan hade utsatts för 
någon olyckshändelse. Det skulle annars vara omöjligt för en enskild 
konsument att i efterhand bevisa att varan redan vid tidpunkten för 
avlämnandet haft det fel som först senare och efter en tids användning ger 
sig till känna. Om köparen kunde bevisa att felet inte berodde på någon av 
de angivna omständigheterna, så ansågs han normalt ha fullgjort sin 
bevisskyldighet. Både HD och ARN har i sina avgöranden i fråga om 
tekniska fel funnit att konsumenten uppfyllt beviskravet om det varit mer 
sannolikt att felet funnits redan vid avlämnandet än att det berott på någon 
senare inträffad omständighet som säljaren inte har varit ansvarig för.68

 
Artikel 5.3 i direktivet innebar en ändring av KKL. Regeln i 20 a § 
föreskriver att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan 
avlämnats skall anses ha funnits redan vid avlämnandet om inget annat 
bevisas eller det kan anses oförenligt med varans eller felets art. Med andra 
ord innebär detta att ett fel som visas inom angiven tid presumeras ha 
funnits redan vid tidpunkten för leveransen.69

                                                 
65 L. Grobgeld, s. 72. 
66 Prop. 2001/02:134, Bilaga 9, s. 132. 
67 Prop. 2001/02:134 s. 59. 
68 Prop. 2001/02:134 s. 60. 
69 L. Grobgeld, s. 72. 
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Beträffande frågan om oförenlighet med varans eller felets art, torde enligt 
propositionen, en presumtion om ursprungligt fel vara oförenlig med varans 
art om felet t.ex. beror på att varans normala hållbarhetstid har passerat. 
Färskvaror räknas till den gruppen. En presumtion om ursprungligt fel torde 
vidare kunna vara oförenlig med felets art om felet beror på en 
olyckshändelse eller någon annan jämförlig händelse, på vanvård, onormalt 
brukande eller något liknande förhållande från konsumentens sida.70

 
Med den nya bestämmelsen har lagen vänt på bevisbördan för ursprungligt 
fel, när en funktionssvikt uppträder inom sex månader efter leveransen. Det 
är då inte konsumenten/köparen som har bevisbördan för att felet varit 
ursprungligt, utan säljaren som har till uppgift att bevisa att funktionssvikten 
beror på en omständighet som köparen har att svara för.71

 
Presumtionsregeln gäller nya varor lika väl som begagnade. Redan i 
propositionen antog man att presumtionen skulle visa sig oftare vara 
oförenlig med varans eller felets art i fråga om begagnade varor än vid köp 
av nya. I handeln med begagnade varor, speciellt begagnade bilar är det inte 
ovanligt att näringsidkaren tillhandahåller en s.k. varudeklaration, som 
utvisar varans skick i olika avseenden. Varudeklarationen kan, jämte annat, 
tjäna som underlag när det skall bedömas om presumtionen kan tillämpas i 
det enskilda fallet.72

 

4.2 Ångerrätt vs. presumtionsregeln 
1977 gjordes en utredning om konsumentskydd vid köp av begagnad 
personbil. Hemförsäljningskommittén hade som uppdrag att utreda frågan 
om generell lagstiftning angående öppet köp vid konsumentköp. Kommittén 
la fram två förslag i sitt delbetänkande som båda berörde handeln med 
begagnade bilar. Det ena förslaget innebar ett införande av en rättighet för 
en konsument att vid köp av begagnad personbil frånträda köpet inom viss 
tid utan att det föreligger något fel i godset eller annat kontraktsbrott från 
säljarens sida, dvs. en ångerrätt. I det andra förslaget föreslogs en skyldighet 
för den som yrkesmässigt säljer begagnade personbilar till konsumenter att 
ställa ekonomisk säkerhet hos kommerskollegium. Syftet var att säkra 
konsumenternas rätt att få tillbaka köpeskillingen när de utnyttjar 
ångerrätten.73

 
Som motiv för att införa en ångerrätt för konsumenter som köper en 
begagnad bil anfördes bl.a. att kostnaderna för köp, underhåll, drift och 
liknande i allmänhet uppgår till stora belopp. I de flestas hushållsbudget 
utgör bilkostnaderna en stor post. En konsument har svårt att fatta väl 

                                                 
70 Prop. 2001/02:134 s. 60. 
71 L. Grobgeld, 2005 s. 72. 
72 Prop. 2001/02:134 s. 60. 
73 SOU 1977:32 s. 17. 
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överlagda beslut när det gäller köp av begagnade personbilar. Särskilt svårt 
är det att bedöma hur köpvärd en bil är i förhållande till det pris som begärs. 
Den enskilde konsumentens ställning skulle enligt kommitténs mening 
förbättras om det fanns en lagstadgad rätt att under en viss tid hålla frågan 
om köp öppen och under denna tid förfoga över bilen. Konsumenten skulle 
därigenom få möjlighet att utan påverkan från säljarens sida bilda sig en 
uppfattning om en aktuell bils lämplighet som köpobjekt med hänsyn till de 
egna behoven och resurserna.74

 
Förslagen antogs inte av riksdagen och någon ångerrätt infördes alltså inte i 
lag. Någon motsvarande regel finns inte heller i gällande lagstiftning. 
Poängen här är att den nya presumtionsregeln om ursprungligt fel i en vara, 
som framförallt har fått betydelse vid handeln med begagnade bilar, 
uppfyller en del av syftet med den förslagna ångerrätten 1977. Konsumenten 
kan inte ångra köpet med hjälp av § 20 a KKL men behöver inte bevisa att 
fel förelåg vid leveransen utan fel presumeras ha funnits om motsatsen inte 
bevisas av säljaren. Om felet är av väsentlig betydelse kan köpet hävas med 
hjälp av andra regler i KKL. 

                                                 
74 SOU 1977:32 s. 17. 
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5 Dispositiv rätt 

5.1 Inledning 
Konsumentens ställning i förhållande till näringsidkaren har otvivelaktigt 
förbättrats avsevärt de senaste trettio åren, inte minst genom 
marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen, konsumentköplagen och en rad 
andra lagar. På många områden har konsumenten trots allt svårt att hävda 
sina berättigade intressen. Detta torde till stor det hänga samman med 
svårigheterna att avgöra om ett visst förhållande innebär en negativ 
avvikelse från vad köparen har rätt att kräva. Parterna kan på var sin sida ha 
sina väl grundade uppfattningar om hur en vara normalt skall vara 
beskaffad.75 I många fall kan det röra sig om att olika exemplar av en vara 
inte är identiskt lika. Det kan också vara svårt att avgöra vad ett fel, som 
visar sig en tid efter köpet, beror på. Det är inte alls ovanligt att köparen 
efter en tid framställer en anmärkning som säljaren tillbakavisar med 
hänvisning till att det rör sig om normal förslitning eller felaktig behandling 
från köparens sida. Svårigheterna att avgöra vad som är ett köprättsligt 
relevant fel ökar naturligtvis ju mer tekniskt komplicerad en vara är. De gör 
sig särskilt starkt gällande i fråga om tekniskt komplicerade varor som säljs 
i begagnat skick. För en konsument som inte är specialkunnig torde det vara 
utomordentligt svårt att bedöma om en begagnad bil är i ”sämre skick” än 
han med hänsyn till priset och övriga omständigheter i övrigt haft fog att 
förutsätta.76 Bilen är minst sagt en tekniskt komplicerad och svårbedömd 
vara som tillhandahålls i en mängd märken och modeller. God information 
om bilens egenskaper är därför av stor betydelse för den enskilde 
konsumenten, särskilt som ett felaktigt bilval ofta kan leda till kännbara 
ekonomiska konsekvenser.77

 
Eftersom bilmarknaden i allmänhet har visat sig var problematisk, då i 
synnerhet handeln med begagnade bilar, har inom områden skapats många 
riktlinjer för att hjälpa konsumenten. Framförallt har Konsumentverket, 
Motorbranschens Riksförbund och Allmänna reklamationsnämnden skapat 
riktlinjer för konsumenter när det gäller handeln med begagnade bilar, allt 
för att konsumenten skall göra ett klokare och säkrare köp. ARN är också 
det forum som den enskilde konsumenten i första hand vänder sig till för 
hjälp och rådgivning när ett fel har uppstått en tid efter köpet. 
 
I brist på praxis från HD kommer jag i kommande avsnitt att behandla ett 
antal pleniavgöranden från ARN som är relativt nya och ger vägledning för 
både säljare och köpare vid handeln med begagnade bilar. Framförallt 
behandlas 20 a § KKL. Som tidigare nämnt är ARN:s avgörande varken 
bindande för köparen eller säljaren. 

                                                 
75 Olsen, JT 2000-01, s. 323. 
76 SOU 1977:32 s. 31. 
77 SOU 1971:86 s. 18. 
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Jag har ändå valt att behandla dispositiv rätt, framförallt för att det saknas 
HD praxis men även för att efterföljsamheten av ARN:s avgörande har ökat 
de senaste åren och torde ha substantiell betydelse på bilmarknaden. Det är 
också intressant att se hur en sådan bedömning ser ut i praktiken. Vilka fel 
kan anses vara normalt slitage och vilka fel kan vara sådana som enligt 
ARN säljaren ansvarar för enligt KKL. 
 
 

5.1.1 Pleniavgörande 2003-5348 
Y köpte i januari 2003 en begagnad Chrysler Voyager i befintligt skick, som 
gått 23 000 mil, för 50 000 kr. Några veckor senare började en 
varningslampa med texten ”check engine” att blinka. Konsumenten 
kontaktade säljaren och påtalade felet, men säljaren föreföll inte intresserad 
av det. En bilverkstad tipsade köparen om att orsaken till problemet kunde 
vara kylarproblem eller igensatt luftfilter. I februari gick säljaren med på att 
byta luftfilter men kylaren kontrollerades inte. I maj började kylarvattnet 
rinna rakt igenom kylaren. Säljaren erbjöd konsumenten, med hänvisning 
till goodwill, att byta kylaren till självkostnadspris och att låna ut en 
ersättningsbil. Detta ansåg inte köparen vara tillräckligt och bytte därefter 
kylaren hos en annan bilverkstad. Köparen yrkade ersättning för 
avhjälpande av fel med 5399 kr och skadestånd för resor, stillestånd samt 
förlorad semester med sammanlagt 3700 kr. Säljaren bestred yrkandet. 
 
Nämndens bedömning: 
 
Tvisten i ärendet gäller frågan om det förelegat ett fel i KKL:s mening och 
om felet fanns vid leveransen. Enligt KKL skall varan i fråga om art, 
mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning överensstämma med vad 
som följer av avtalet. Utgångspunkten för felbedömningen är vad parterna 
har kommit överens om i avtalet. Det råder avtalsfrihet när det gäller varans 
beskaffenhet. Avtalsfriheten begränsas endast av 18 § KKL, dvs. om varan 
har sålts i strid med vissa försäljningsförbud. Den regel som främst får 
betydelse vid bedömningen av vad som är att anse som fel vid köp av 
begagnade varor är 16 § 3 st. 3 p. KKL. Varan skall anses vara felaktig om 
den avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta. Om varans 
egenskaper och användbarhet på ett påtagligt sätt avviker från vad 
konsumenten har skäl att räkna med på grund av de förutsättningar som han 
vid köpet har haft för sin bedömning. Huruvida varan har ett fel skall 
bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren 
ansvarar för fel i varan som fanns vid denna tidpunkt, även om felen visar 
sig först senare. Det är köparen som har att visa att varan avviker från 
avtalet eller från vad köparen har haft anledning att med fog förutsätta. 
 
Vid bedömningen om varan avviker från vad köparen med fog har kunnat 
förutsätta måste vid köp av en begagnad bil hänsyn tas till bilens 
ålder, körsträcka och pris. En distinktion måste också göras i förhållande till 
vad som utgör normalt slitage. Denna prövning kan leda till slutsatsen att 
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varan överensstämmer med avtalet. I sådana fall föreligger inget fel som 
medför ett köprättsligt ansvar för säljaren. 
 
I det aktuella fallet var bilen åtta år gammal. Den hade vid avlämnandet 
körts 23 000 mil och hade kostat 50 000 kr. Drygt fyra månader efter 
stannade bilen eftersom kylaren gick sönder. 
 
Att kylaren går sönder på en sådan bil med de egenskaperna är inte något 
normalt som inträffar och kan därför inte i sig anses utgöra normalt slitage. 
Ingen av omständigheterna såsom bilens ålder, körsträcka och pris, har 
medfört att köparen har haft anledning att räkna med att kylaren skall vara 
trasig eller så sliten att den skulle gå sönder så kort tid efter leveransen. 
Bilen har därmed avvikit från avd köparen med fog haft anledning att räkna 
med. 
 
Ett fel som visar sig inom sex månader från det att varan avlämnades skall 
enligt 20 a § KKL anses funnits i varan redan vid tiden för avlämnandet. 
Säljaren ansvarar för felet. För att befrias från ansvar måste säljaren visa att 
varan var felfri när den avlämnades. Sexmånaders-presumtionen bryts också 
om säljaren visar att presumtionen inte är förenlig med varans eller felets 
art. Säljaren lyckades inte bevisa något av det. 
 
Nämnden fann att säljaren skulle ersätta köparen med yrkat belopp för vad 
det kostat att få felet åtgärdat. 
 
Det här fallet visar att brister i kylarsystemet inte är ett fel som skall 
betraktas som normalt slitage på en bil med dessa egenskaper. Eftersom 
säljaren inte lyckades bevisa att bilen var felfri när den avlämnades, ansågs 
felet därmed vara ett sådant som säljaren skall ansvara för enligt 20 a §. 
 

5.1.2 Pleniavgörande 2003-5093 
I det här fallet köpte en konsument A i juni 2003 en begagnad Opel Astra av 
1992 års modell för 10 000 kr. Bilen var såld i befintligt skick. Den hade vid 
leveransen gått 13 070 mil. Priset på bilen sattes lägre än normalt eftersom 
den var direktimporterad från Tyskland. Säljaren envisades med att skriva 
att bilen var ett reparationsobjekt på kvittensen. Efter drygt en vecka visade 
sig bilen vara svår att starta. Konsumenten kontaktade säljaren som gick 
med på att avhjälpa felet om köparen stod för bärgningskostnaderna själv. 
En bärgare kom och lyckades få igång bilen, varefter köparen själv körde 
bilen till säljaren. Säljaren uppgav senare att bilen vid en kontroll hade varit 
felfri och att man därför inte hade gjort något åt den. Köparen A yrkade 
ersättning med 625 kr för bärgarföretagets felsökning och 264 kr för resor 
som han hade gjort pga. köpet. Köparen bestred och menade att bilen var ett 
reparationsobjekt utan garanti, vilket man även var överens med köparen om 
att detta noterades i köpeavtalet. 
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Nämndens utgångspunkt för felbedömningen var den samma som i förra 
fallet. Inledningsvis skall poängteras att avtalsfrihet gäller mellan parterna.  
Huruvida varan har ett fel skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet 
när den avlämnas. Säljaren ansvarar för fel som har funnits vid denna 
tidpunkt men köparen skall visa att varan avviker från avtalet eller från vad 
köparen har haft anledning att med fog kunna förutsätta. För att undersöka 
om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta måste vid köp 
av begagnad bil hänsyn tas till bilens ålder, körsträcka, pris och vad som 
utgör normalt slitage. 
 
I fallet var fråga om köp av en elva år gammal bil som vid avlämnandet 
hade körts drygt 13 000 mil. Bilen kostade 10 000 kr i inköp. En dryg vecka 
efter köpet visade sig bilen svår att starta och till sist gick den inte igång 
alls. 
 
Nämnden underströk att bilen var ett reparationsobjekt. Att det varit om just 
ett reparationsobjekt måste i ett fall som detta utgjort ett underlag vid 
köparens beslut att köpa bilen. Med hänsyn till detta och det pris som hade 
betalats ansåg nämnden inte att köparen hade visat att bilen hade avvikit 
från vad han haft anledning att räkna med. Nämnden beslöt att säljaren inte 
kunde göras ansvarig för de uppkomna kostnaderna och avslog A:s yrkande. 
 
Detta fall visar att även om en bil sålts i befintligt skick så kan säljaren 
friskriva sig från ansvar så som denna hade gjort. Friskrivningen var 
preciserade och det faktum att bilen var ett reparationsobjekt gjorde att 
priset på bilen sattes ned. Avgörandet överensstämmer också med förarbeten 
till klausulen i befintligt skick, som jag tidigare redogjort för. 
 

5.1.3 Pleniavgörande 2003-4991 
H köpte i januari 2003 en begagnad Mercedes Benz 170 CDI från 1999, i 
befintligt skick, för 108 000 kr. bilen hade vid köpet gått 9 500 mil. Några 
dagar efter köpet noterade H bland annat att förarstolen och en fönsterhiss 
glappade. Cirka två månader senare då bilen hade körts ca 300 mil gick 
drivremmen till generator och vattenpumpen av. H kontaktade säljaren som 
inte ville ta ansvar för dessa fel. Säljaren menade att han var fri från ansvar 
för fel som upptäcktes efter köpet i och med att bilen hade genomgått en 
bildiagnos hos Svensk Bilprovning. Köparen gick då till en annan verkstad 
för att reparera bilen. H yrkade ersättning för felsökning och avhjälpande av 
fel med 5 733 kr. Säljaren bestred och menade att bilen dels hade ”M-
testats”/ besiktats av en oberoende instans, i detta fall Svensk Bilprovning. 
 
Nämnden gjorde samma bedömning vad gäller KKL: s regler om fel vid köp 
av begagnade varor. 
 
Enligt sexmånadersregeln i 20 a § KKL anses ett fel, som visar sig inom 
denna tid ha funnits redan vid avlämnandet av varan.  Säljaren skall 
följaktligen anses ha ansvaret för felet. För att befrias från detta ansvar 
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måste säljaren visa att varan är felfri när den avlämnades. I ett fall som detta 
måste alltså säljaren visa att felet inte fanns vid avlämnandet eller att 
presumtionen är oförenlig med varans eller felets art. 
 
Av utredningen i ärendet framgick att den aktuella bilen hade genomgått en 
så kallad bildiagnos hos Bilprovningen den 13 november 2003, dvs. ca två 
månader före leverans. Bilen hade efter diagnosen och fram till dess att den 
levererats körts endast 35 mil. Uppgifterna i Bilprovningens varudeklaration 
i samband med diagnosen får anses gällande även vid leveransen av bilen. 
Om spännrullen hade varit defekt vid diagnostillfället skulle det enligt 
nämndens bedömning ha uppmärksammats av Bilprovningen. Någon brist i 
detta avseende hade dock inte noterats i varudeklarationen. Säljaren ansågs 
genom den framlagda utredningen ha visat att felet inte förelåg vid 
leveransen. 
 
H:s yrkande om ersättning för avhjälpande av fel hänförliga till drivremmen 
och spännrullarna samt för bärgning kunde därför inte bifallas. 
 
Här är det intressant att se huruvida en säljare kan visa att ett fel inte förelåg 
vid varans avlämnande. Anledningen till att det är säljaren som skall bevisa 
att fel inte har förelegat är för att säljaren har lättare att i sin verksamhet föra 
protokoll över bilarnas skick. Det är även lättare för säljaren att visa att bilen 
varit felfri om någon utomstående har undersökt bilen. I många fall, även i 
detta, förlitar man sig på Bilprovningens varudeklaration, om det finns 
någon sådan. 
 

5.1.4 Pleniavgörande 2003-4989 
I det här fallet är fråga om köp av en åtta år gammal bil som sålts i befintligt 
skick och vid avlämnandet hade körts närmare 17 000 mil. Bilen kostade 
79 500 kr i inköp. Tre dagar efter leveransen hade köparen noterat att 
automatväxellådan inte fungerade tillfredsställande. Felet, som uppträtt vid 
flera tillfällen, har påtalats för säljaren drygt två månader efter leverans men 
denne var inte villig att reparera växellådan. Köparen fick avhjälpa felet hos 
annan verkstad. 
 
Köparen yrkade ersättning för avhjälpande av fel på bilens växellåda med 
24 322 kr. 
 
Säljaren bestred yrkandet och menade att inga klagomål hade framförts 
under de två tillfällen som köparen hade provkört bilen. Säljaren åberopade 
dessutom den varudeklaration som köparen hade godkänt vid leveransen 
och enligt vilken växellådan var i normalt skick. 
 
Att automatväxellådan går sönder på en bil, som är åtta år gammal och har 
körts ca 17 000 mil, är enligt nämnden inget som normalt inträffar. Skadan 
kan därför inte i sig utgöra normalt slitage. Varken denna eller någon annan 
omständighet, såsom bilens ålder, körsträcka och pris, har därmed medfört 
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att köparen haft anledning att räkna med att växellådan var trasig eller att 
den var så sliten att den skulle gå sönder inom den aktuella tiden. Bilen har 
således avvikit från vad köparen har haft anledning att räkan med och den är 
därmed att betrakta som behäftad med ett köprättsligt fel. 
 
Sexmånaderspersumtionen blev aktuell även i detta fall. För att säljaren 
skall undgå ansvar måste han visa att felet inte fanns vid avlämnandet eller 
att presumtionen är oförenlig med varans eller felets art. 
 
Av den varudeklaration som hade upprättats framgick inte något annat än att 
växellådan bedömts ha normalt skick. En varudeklaration kan tjäna som 
underlag när det gäller att bedöma om ett fel fanns vid avlämnandet eller 
inte. När varudeklarationen har upprättats och den bakomliggande 
utredningen har utförts av säljaren kan deklarationen inte tillmätas något 
självständigt bevisvärde när det gäller att styrka att en bil var felfri vid 
avlämnandet. För att en varudeklaration i ett sådant fall skall få något 
bevisvärde krävs att den stöds av någon annan oberoende utredning. 
Säljaren hade i det aktuella fallet inte presenterat någon ytterligare utredning 
i detta avseende. Säljaren hade därmed inte visat att växellådan varit felfri 
vid avlämnandet och inte heller att presumtionen var oförenlig med varans 
eller felets art. 
 
Nämnden fann att säljaren skulle betala yrkat belopp till köparen. 
 
20 a § är som framgår också en bevisregel. Säljaren lyckades inte bevisa att 
felet inte fanns vid avlämnandet eller att presumtionen var oförenlig med 
varans eller felets art. Den varudeklaration som upprättats av säljaren 
tillmätes inte stor betydelse. Frågan är om nämnden hade fattat samma 
beslut om varudeklarationen hade upprättats av Svensk Bilprovning. 
 

5.1.5 Pleniavgörande 2003-4343 
I det fallet är det fråga om köp av en 15 år gammal bil som vid avlämnandet 
hade körts närmare 20 000 mil. Även denna var såld i befintligt skick. 
Bilens pris var 25 000 kr. Redan vid hemfärden upptäckte köparen att 
förarstolen var nedsutten och att ryggstödet inte gick att reglera. 
Elbackspeglarna gick inte att manövrera. En kabel till tändstiften var lagad 
och kortare än de övriga. Strax därefter visade det sig att bränslepumpen var 
hårt sliten och måste bytas. Fem dagar efter köpet gick bilen inte längre att 
köra, eftersom även kamremmen gått sönder. Reparationen kostade 8 069 
kr. Efter köparens klagomål tillhandahöll säljaren begagnade framstolar och 
backspeglar, medan köparen betalade monteringen för dessa. Köparen ville 
även ha ersättning för dessa byten. 
 
Köparen yrkade ersättning för avhjälpande av fel med sammanlagt 9 069 kr. 
 
Säljaren bestred yrkandet och menade att bilen hade levererats nybesiktad 
och utan anmärkning. Köparen informerades om stolarnas kondition. När 
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köparen ringde och klagade på stolarna och speglarna bekostade säljaren 
inköp av begagnade sådana, av ren goodwill, trots att bilen och villkoren för 
köpet redan hade accepterats. 
 
Utgångspunkten vid bedömningen var den samma som i de övriga fallen. 
 
Nämnden konstaterade att det i normalfallet inte kan ställas alldeles för höga 
krav på en 15 år gammal bil som kostar 25 000 kr. Av den tillgängliga 
utredningen framgår emellertid att det vid marknadsföringen av bilen 
angetts att den haft en nyrenoverad topp. I samband med en renovering av 
topplocket är det inte fackmässigt att inte samtidigt byta kamrem. Mot 
denna bakgrund hade köparen inte haft anledning att räkna med något annat 
än att kamremmen var bytt och att den därför inte skulle gå sönder så kort 
tid efter leveransen. Bilen hade således avvikit från vad köparen har haft 
anledning att räkna med. Den har därmed haft ett köprättsligt fel. 
 
Enligt 20 a § ansvarar säljaren för dessa fel om han inte kan visa att felet 
inte fanns vid avlämnandet eller att presumtionen är oförenlig med varans 
eller felets art. 
 
Kamremmen gick sönder endast fem dagar efter leverans. Säljaren hade inte 
presenterat någon utredning som visade att kamremmen var felfri vid 
avlämnandet. Säljaren hade inte heller visat att presumtionen att felet funnits 
vid avlämnandet är oförenlig med varans eller felets art. 
 
Till följd av detta fann nämnden att säljaren skall ersätta köparen för 
reparationskostnaderna till följd av kamremshaveriet med yrkat belopp. 
 
Ersättning för övriga brister utgick inte. Nämnden ansåg att de var brister 
som borde ha upptäckts av köparen före köpet av bilen. 
 
Det som var avgörande i detta fall var att felet hade visat sig så kort tid efter 
avlämnandet. Att arbetet inte var fackmässigt gjort av säljaren spelade också 
roll. Avgörandet visar också att det inte behöver vara den ena eller den 
andra som får rätt i saken. Nämnden uttalade att köparen har en 
undersökningsplikt och kan inte påtala fel som skulle ha upptäckts vid en 
sådan. 
 

5.2 Slutsatser   
Sammanfattningsvis kan sägas att bilens ålder, körsträcka och pris spelar 
stor roll i sammanhanget. På detta skall en åtskillnad göras för vad som 
utgör normalt slitage. Varan skall vara felaktig om den avviker från vad 
köparen med fog har kunnat förutsätta. Huruvida varan har ett fel skall 
bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades. En köpare 
kan helt enkelt inte förvänta sig mycket från en gammal och billig bil. Det 
blir även svårare att avgöra vad som är fel och vad som utgör normalt 
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slitage. Resultatet kan bli att man finner att bilen har varit i avtalsenligt 
skick trots de uppkomna felen. 
För säljaren del blir det svårt att visa att bilen har varit i avtalsenligt skick 
om man inte har gjort en tydlig friskrivning eller låtit någon oberoende 
undersöka bilen och föra protokoll. Svensk Bilprovning är för säljarens del 
en trygg oberoende instans att vända sig till och få bilen besiktad innan den 
överlämnas till köparen. Bilprovningens varudeklarationer tillmätes stor 
betydelse vid en tvist mellan säljare och köpare. 
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6 Analys 

6.1 Sammanfattning 
1. Under vilka förutsättningar kan en konsument påtala fel gentemot en 

näringsidkare vid köp av en begagnad bil i befintligt skick enligt 17 
§ KKL? 

 
En konsument kan påtala fel gentemot säljaren om varan avviker från vad 
han med fog har kunnat förutsätta, trots att varan är såld i befintligt skick 
enligt 17 § KKL. Detta gäller oavsett vilken information säljaren har lämnat, 
om denna inte motsvarar vad köparen skäligen kan kräva. En vara anses 
vara behäftad med fel om den inte är sådan som köparen har haft anledning 
att räkna med och säljaren har insett men underlåtit att upplysa köparen om 
detta förhållande. Detsamma gäller om varan är i sämre skick än köparen 
med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter i övrigt haft skäl att 
förutsätta. I de fall säljaren lämnar positivt oriktiga uppgifter om varan, 
medges köparen rätt att påtala fel i varan, om den inte motsvarar den 
beteckning under vilken den har bjudits ut. Köparen har även rätt att påtala 
fel om han har haft anledning att räkna med en viss egenskap hos varan, 
men där denna egenskap saknas eller är bristfällig och säljaren har underlåtit 
att lämna upplysning om detta. Den uteblivna informationen skall dock 
antas ha inverkat på köpet för att det skall berättiga köparen att påtala fel 
mot säljaren. I sådana fall kan köparen göra avdrag på köpeskillingen eller 
häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom. 
 
Vid bedömningen om varan avviker från vad köparen med fog har kunnat 
förutsätta måste, vid köp av en begagnad bil, hänsyn tas till bilens pris, 
modell, ålder och körsträcka. Det skall också göras en åtskillnad mellan vad 
som utgör fel som säljaren ansvarar för och vad som utgör normalt slitage. 
En sådan prövning kan leda till slutsatsen att bilen befann sig i avtalsenligt 
skick och medför inte något köprättsligt ansvar för säljaren utan köparen får 
stå för kostnaderna själv. 
 
 

2. Hur långt sträcker sig säljarens ansvar vid försäljning av en 
begagnad bil i befintligt skick enligt 17 § KKL till konsument? 

 
KKL är tvingande till förmån för konsumenten och därför har inte generella 
friskrivningar från säljarens sida någon verkan vid konsumentköp. 
Säljarens felansvar är vid generella friskrivningar strikt och inte beroende av 
ond tro hos köparen. Att säljaren försöker friskriva sig från allt ansvar för 
varans beskaffenhet genom att sälja varan i befintligt skick, är ytterst vanligt 
vid försäljning av begagnade bilar. Inledningsvis har säljaren 
upplysningsplik gentemot köparen. När det gäller att avgöra vilka uppgifter 
en säljare bör upplysa köparen om, bör hänsyn tas till bl.a. varuslaget, 
försäljningsformerna och vilken omfattning varans egenskaper har varit på 
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tal vid köpet. Om säljaren inser att köparen räknar med en viss egenskap i 
varan och underlåter att upplysa honom om det rätta förhållandet, bär han 
ansvaret för köparens förutsättningar som i efterhand framstår som befogade 
då säljaren förhållit sig passiv. Friskrivningen utgör alltså inte skydd mot 
underlåtenhet att lämna information i de fall där köparen ägt räkna med en 
viss egenskap. Det krävs dock att säljaren haft vetskap om just den egenskap 
som köparen efterfrågat för att han skall hållas ansvarig på grund av 
utebliven information. Ytterligare ett krav är att informationen ska antas ha 
inverkat på köpet. Har den inte gjort det bör säljaren inte kunna hållas 
ansvarig för det. Någon undersökningsplikt för säljaren att ta reda på vad 
köparen tänker använda varan till föreskrivs dock inte i den tvingande 
regeln, dvs. säljaren behöver inte fråga köparen om han tänker tävla med 
den begagnade bilen eller om han skall köra i vildmarken med den, utan kan 
räkna med att den kommer att brukas som ett färdmedel i Sverige. Om 
köparen däremot berättar för säljaren att han tänker köra i vildmarken med 
den så åligger det säljaren att upplysa köparen att man inte kan köra med 
bilen i vildmarken, om fallet är så, för att undgå ansvar. 
 
Säljaren ansvarar också för de uppkomna felen, om han har lämnat positivt 
oriktiga uppgifter; det vill säga om den inte motsvarar den beteckning under 
vilken den har försålts. Om en bil försålts under beteckningen att den bara 
har gått 12 000 mil men det senare visar sig att den har gått längre, så 
motsvarar den inte beteckningen under vilken den har bjudits ut och säljaren 
bär ansvaret för detta. 
 
Ett tredje fall där köparen kan bli ansvarig för fel, är om varan inte 
motsvarar vad köparen skäligen kan kräva. Detta gäller oavsett om säljaren 
lämnat några uppgifter eller om han saknat kännedom om viss egenskap hos 
varan. Har risken för varan diskuterats ingående mellan parterna ställs höga 
krav på att en avvikelse skall betraktas som ett fel som säljares skall bära 
ansvaret för. I den gällande lydelsen i befintligt skick bör även varans pris 
och övriga omständigheter beaktas. Vid en sådan bedömning kan priset i 
efterhand framstå som mycket högt, om en vara är behäftad med fel. 
 
För att säljaren skall undgå ansvar vid försäljning av begagnade bilar i 
befintligt skick, måste han göra ett preciserat förbehåll om en viss egenskap 
hos bilen. 
 

3. Hur skall den s.k. ”sexmånadersregeln” i 20 a § KKL tolkas vid 
sådana köp? 

 
Sexmånadersregeln syftade till att underlätta bevisbördan för konsumenten 
vid ursprungligt fel i varan och har därigenom förbättrat dennes ställning i 
konsumenträtten. Regeln innebär att om ett fel visar sig i varan inom sex 
månader efter köpet, antas felet ha funnits vid leveransen. Denna presumtion 
gäller inte om felet är oförenligt med varans eller felets art. Presumtionen är 
oförenlig med varans art om felet beror på att varans normala hållbarhetstid 
har passerat. Denna del brukar inte bli aktuella vid handeln med begagnade 
bilar. Presumtionen är oförenlig med felets art om felet beror på en 
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olyckshändelse, vanvård eller någon annan jämförbar händelse. Vid 
uppkomna fel är det säljaren som skall bevisa att felet beror på en 
omständighet som köparen ansvarar för. Lyckas han inte det så bär han 
ansvar för felet. Av ARN:s avgöranden framgår att Bilprovningens 
varudeklaration tillmäts stor betydelse vid bedömningen om felet fanns vid 
avlämnandet. Har säljaren upprättat en sådan deklaration själv tillmäts den 
inte någon betydelse, utan utredningen skall vara oberoende för att den skall 
få något bevisvärde. Det har ansetts rimligt att säljaren får ha bevisbördan i 
detta fall då denna har större möjligheter att föra protokoll över försålda 
bilar och större möjlighet att bevisa att bilen var felfri vid avlämnandet än 
för konsumenten att bevisa att bilen var behäftad med fel. 
 

6.2 Avslutande kommentarer 
Detta är en lag som öppnar upp för diskussion. Fördelarna från 
konsumentskyddsvinkel är bland annat att säljaren inte kan lämna vilka 
uppgifter som helst om bilen och sen gå fri från ansvar. Säljaren kan inte 
heller underlåta att upplysa om sådant som köparen med fog kan förutsätta. 
Även om många konsumenter kanske inte känner till sina rättigheter så 
fråntar ett köp i befintligt skick inte dem rätten att i efterhand åberopa några 
fel beträffande varan. Även vid köp av en begagnad bil, som är en tekniskt 
komplicerad vara, har konsumenten samma möjligheter att påkalla fel 
gentemot säljaren. 
 
Sexmånadersregeln har underlättat för konsumenten då fel som uppkommer 
inom sex månader presumeras ha funnit redan innan avlämnande. Detta 
medför ändå inte att konsumenten kan åberopa vilka fel som helst, utan 
undersökningsplikten för konsumenten kvarstår likafullt. 
 
Nackdelarna ur en konsumentskyddsvinkel är bl.a. att regeln i befintligt 
skick ibland kan vara vilseledande. En vanlig uppfattning bland 
konsumenter verkar vara att man inte kan åberopa några fel i efterhand vid 
köp av en vara i befintligt skick, utan får stå sitt kast även om varan är i 
sämre skick än man förväntat sig. 
 
Nackdelarna ur en processuell synvinkel är att konsumenten ”luras” in i ett 
system som egentligen inte gynnar dem. ARN:s avgörande är av betydelse 
för konsumenten endast om näringsidkaren följer rekommendationen, 
annars är det verkningslöst. Om inte säljaren följer rekommendationen blir 
konsumenten tvungen att gå ända upp till HD för att få rätt, med de 
kostnader och allmänna bekymmer som detta för med sig. 
 
Enligt min mening borde ARN:s avgörande ha bindande verkan. Paralleller 
borde kunna dras till omvärderingen av migrationsverkets beslut, där 
besluten är bindande. På samma sätt skulle ARN:s avgörande kunna ha en 
bindande verkan i konsumentförhållanden. Detta förutsätter dock att det 
senare finns en högre instans där besluten kan överklagas. Ett sådant system 
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hade dels gynnat konsumenterna och dels avlastat våra allmänna domstolar 
en aning. 
 
Vad beträffar säljaren har jag svårt att finna några fördelar med lagen, 
förutom att den får konsumenten att tro att de inte kan åberopa några fel 
gentemot honom. Anledningen till att en näringsidkare skulle vilja sälja en 
vara med klausulen i befintligt skick, är för att denne vill friskriva sig från 
ansvar. Eftersom en sådan generell friskrivning egentligen inte medför 
någon friskrivning från ansvar, så framstår regeln i befintligt skick som 
meningslös. I och med sexmånaderregelns tillkomst har näringsidkarens 
ställning förvärrats, då regeln medför ansvar för fel som uppkommit inom 
sex månader om de inte kan bevisa att varan/bilen var felfri vid 
avlämnandet. För att undgå ansvar måste säljaren göra en tydlig friskrivning 
om vilken egenskap i varan han avser att friskriva sitt ansvar från. 
 
Gällande den nuvarande processhanteringen så kan väntetiderna till 
domstolarna gynna en inte så seriös bilhandlare på marknaden. Eftersom 
ARN:s rekommendationer inte är bindande, så hinner bilhandlaren kanske 
försvinna från marknaden innan konsumenten fått rätt i domstol. Man får 
dock beakta att det förekommer fall då en näringsidkare inte anser sig ha 
gjort fel och därför inte följer rekommendationen. De flesta bilhandlare 
följer oftast ARN:s rekommendationer, inte bara för att konsumenten 
kanske har fått rätt utan även för att man vill behålla sitt goda rykte. 
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